
  
  

 

  
 

  
 

RAZPIS 20. NOVOLETNEGA TEKA DOLSKO 2009 
Organizator: ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN DOLSKO. 
Naziv prireditve: 20. Novoletni tek - Dolsko 2009. 
Panoga: Cestni tek. 
Kraj in čas prireditve: 26. dec. 2009 v Dolskem. Start in cilj pred Kulturnim domom Dolsko. 

Proga: iz Dolskega se usmerimo proti zahodu do Kleč, zavijemo severno proti Podgori (tu je obrat na najkrajši progi), 
kjer zavijemo desno in prispemo čez Petelinje v Kamnico, kjer je start srednje proge. Nadaljujemo severno proti Vinjam, 
ki jih obtečemo in se po isti poti vrnemo nazaj v Dolsko. Cesta je skoraj v celoti asfaltirana, višinska razlika znaša 150 m 
(dolga in srednja proga), najkrajša razdalja pa je ravninska. »Cici« proga poteka v jedru Dolskega in je namenjena 
predšolskim otrokom. 
 

 proga dolžina višin. razlika čas starta 
 dolga 14.7 km 150 m 11:00 
 srednja 10.5 km 150 m 11:15 
 kratka 4.5 km 15 m 11:05 
 cici 300 m 0 m 10:30 

Kategorije: 
DOLGA PROGA M1 moški do 29 let (do vključno 1980) 
  M2 moški od 30 do 39 let (od 1979 do 1970) 
  M3 moški od 40 do 49 let (od 1969 do 1960) 
  Ž4 ženske* 
SREDNJA PROGA M4 moški od 50 do 59 let (od 1959 do 1950) 
  M5 moški nad 60 let (nad vključno 1949) 
  M6 moški do 49 let (do vključno 1960)* 

  Ž1  ženske do 34 let (do vključno 1975) 
  Ž2 ženske od 35 do 44 let (od 1974 do 1965) 
  Ž3 ženske nad 45 let (nad vključno 1964) 
KRATKA PROGA K mešano 
OTROŠKA PROGA  predšolski otroci  
* za kategorije ni predvidenih praktičnih nagrad 

 

Prijave: od 9:00 do 10:45 na dan prireditve v Kulturnem domu Dolsko, preko predprijave preko interneta do vključno 23. 
dec. 2009. 

Prijavnina: 10 €. 
Garderoba: V društvenih prostorih v Kulturnem domu Dolsko, kjer je možna uporaba tuša.  

Nagrade: Za vsakega prijavljenega bomo pripravili spominsko darilo, čaj po prihodu na cilj ter topli obrok. Najboljši v 
kategorijah (M1-M5, Ž1-Ž3) dobijo praktične nagrade. Prijavljeni tekači bodo sodelovali v srečelovu praktičnih nagrad. 
Srečelov se bo izvajal med 12:45 in 14:15 uro. Pripravili bomo nagrado za najstarejšega oz. najmlajšega udeleženca oz. 
udeleženko. Občani Dola pri Ljubljani bodo lahko sodelovali v tekmovanju vaških ekip. 

Za moškega zmagovalca absolutno na dolgi progi ter žensko zmagovalko absolutno na srednji progi denarna nagrada v 
višini 100 €. 

Razglasitev rezultatov s kulturno umetniškim programom:  
� začetek ob 13:15, 
� skeč igralske skupine KUD Dolsko, 
� podelitev nagrad najboljšim po kategorijah, 
� zaključek ob 14.15 uri. 

Informacije:  internet: www.dol.si/sddolsko 
 E-pošta: sddolsko@gmail.com 
 GSM: 031/65-78-41 Jernej Rebolj, 040/73-97-99 Marko Bokalič 

 tel.: (01) 5647-560, Marko Bokalič 

VREME NAS NE MORE PRESENETITI! NA TEKU SE DOBIMO! 


